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  العمیل إخطارملحق أ: نموذج 
APPENDIX A: Client Notification Form 

  إخطار باستخدام االتصاالت الرقمیة
Notification for the use of Digital Communications 

للتواصل مع فریق رعایتك بین الزیارات، لكن توجد مخاطر في استخدام تلك التكنولوجیات وسیلة مالئمة یمكن أن تكون االتصاالت الرقمیة 
 إلرسال المعلومات الشخصیة.

من  %100، لكن لیس من الممكن أبدًا أن نتأكد بنسبة لكأیة معلومات شخصیة نرسلھا یتلقى ال أحد سواك أن من سنفعل كل ما بوسعنا للتأكد 
 أثناء الزیارات. وجًھا لوجھالتواصل ذلك إذا لم یحدث نتواصل معھ ھویة من 

) بواسطة مقدمي خدمات االتصاالت 2) على جھازك؛ 1أننا ال نستطیع أن نتحكم فیما یحدث للمعلومات فور أن یتم تخزینھا: عرف أن تیجب 
 التطبیقات األخرى التي قد یكون لھا وصول إلى رسائلك.بواسطة ) 4مقدمي خدمات البرمجیات أو التطبیقات؛ أو بواسطة ) 3الالسلكیة: 

 وھاتفك. البرید اإللكتروني وخدمة (التابلت) ھاز اللوحيأنت مسؤول عن أمن حاسوبك/ج

  مخاطر استخدام االتصاالت الرقمیة
Risks of using Digital Communications 

 
أو حساب البرید (التابلت) مح لآلخرین بالوصول إلى ھاتفك أو جھازك اللوحي یمكن طلب المعلومات أو معاینتھا أو تغییرھا أو حذفھا إذا سُ 

 اإللكتروني خاصتك.
 جراء الفیروسات أو البرامج الخبیثة. لالختراقحاسوب تعرض /زنت على جھازإذا خُ  محصنة غیریمكن للمعلومات أن تكون 

 قد تضطر المنظمات للكشف عن المعلومات إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو أمر من المحكمة.

 یمكن اعتراض االتصاالت اإللكترونیة من قبل أطراف ثالثة.

 إلیھا خارج كندا. تخزین بیاناتك و/أو الوصولقد یتم 

  فعل؟تماذا یمكن أن 
What can you do? 

 
تكون تحت سیطرتك. من المھم مالحظة أن ھذه أفضل  حینفیما یلي أفضل الممارسات المقترحة التي تھدف لمساعدتك في حمایة معلوماتك 

 لن تضمن عدم وصول أي طرف ثالث إلى معلوماتك.لكنھا ممارسات عامة 

 یتظاھر أنھ أنت وذلك بإرسال طلب من جھازك أو بریدك اإللكترونياحم كلمات المرور خاصتك!  یمكن لشخص أن  •
لھا رسالھا ستور).  إذا كانت المعلومات التي ترغب في إ-ل بالي، آيجوج(مثل من مصادر موثوقة وقم بتنزیلھا التطبیقات استخدم  •

 .لتوصیلھاطبیعة حساسة، قد ترید البحث عن وسیلة أكثر أمنًا 
 التي لم تعد بحاجة لھاالرسائل النصیة كتروني واحذف رسائل البرید اإلل •
 القدرة على الوصول إلیھا تطبیقاتك استخدم إعدادات جھازك للتحكم في المعلومات التي تعطي •
 تجنب إرسال المعلومات الشخصیة أثناء استخدام شبكات الواي فاي العامة •
وصول غیر ضروري لرسائلك النصیة و/أو رسائل البرید تطبیقات الذن في جھازك لضمان أال یكون ألي من استخدم ضوابط اإل •

 اإللكتروني
 بصورة دوریةالفیروسات استخدم الحمایة من الفیروسات على حاسوبك أو جھازك، وقم بإجراء فحص  •
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